ရပ်/ကက ျေးအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးကိစ္စနင
ှ ပ
် တ်သက်၍ မိတဖ
် က်အဖွဲ့မ ျေးအ ျေး အစ္ီရင်ခံတင်ပပပခင်ျေး
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နယျေးပမန်မ ကဖ င်က ျေးရှငျေး် သည်

ရပ်/ကက ျေးကရျေးကက က်ပနှငပ
် တ်သက်၍

ကစ္ ငက် ကည်ပခင်ျေးအ ျေး လုပ်ကိုငရ
် န် က

ျေးကနျေးခပါသည်။ ထိုကန က်

အသိပည ပဖနက
် ေပခင်ျေးနှင် ကလလ

လပမိျု ွဲ့နယ်၊ ကက က်တံတ ျေး ပမိျု ွဲ့နယ်နင
ှ ်

ဂံုပမိျု ွဲ့သစ္်ကပမ က်ပိုငျေး် ပမိျု ွဲ့နယ်မ ျေးတင် အသိပည ကပျေးကရျေးနင
ှ ် ကလလ ကစ္ ငက် ကညက
် ရျေးမ ျေးအ ျေး က

င်ရက်ခပါ

သည်။

ကနဦျေးကလလ ကတွဲ့ ရှိခ က်အက ဥ်ျေးခ ျုပ်
အ

ုပ
ိ ါပမိျု ွဲ့နယ်သုျေးံ ခုတင် ကလလ ကတွဲ့ ရှိခ က်မ ျေးအရ

ရပ်ကက် သိုမဟုတ် ကက ျေးရ အုပ်စ္ု အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေး

ကရျေးခ ယ်ပမ ျေးတင် အ ျေးနည်ျေးခ က်မ ျေးစ္ ကတွဲ့ ရှိရသည်။ ရပ်ကက် သိုမဟုတ် ကက ျေးရ အုပ်စ္ု အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပက
နှင် နည်ျေးဥပက မ ျေးအ ျေး ကရျေး

ရ တင် အရပ်ဖက်လမှုအဖွဲ့အစ္ည်ျေးမ ျေးနှင် ပျေးကပါင်ျေးက

ပငလ
် င်ျေးပမင်သ မှုမရှိပခင်ျေးနှင် အမ ျေးပပည်သကက ျေးတင် အကကကအလည် က
အမ ျေးပပည်သမ ျေးအ ျေး

ကတွဲ့

သတ်မှတ်ပပဋ္ဌ န်ျေးထ ျေးကသ
ယ

ုက
ံ မျေးပမန်ျေးခ က်မ ျေးအရ

အ

ုပ
ိ ါ

င်ရက်မှု မရှိပခင်ျေး၊

ျေးကနျေးမှုမ ျေး နည်ျေးပါျေးခသည်။ ဌ ကန

အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးကရျေးခ ယ်ပနှင်

ဥပက ၊ နည်ျေးဥပက နှင် လုပ်ငန်ျေးစ္ဥ်မ ျေးအ ျေး ပပင်

ပတ်သက်၍

င်သငသ
် ည်ဟကသ

ထင်ပမင်

ခ က်မ ျေးရှိခသည်။

ရပ်ကက်/ကက ျေးရ အုပ်စ္ု အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးကရျေးခ ယ်ပအတက်

ကကီျေးကကပ်ကရျေးမျေးအဖွဲ့မ ျေးအ ျေး သတ်မှတ်တ ေန်

ကပျေးရ တင် တစ္်ကနရ နှငတ
် စ္်ကနရ တညီမှုမရှိပ၊ ကပပ ျေးပခ ျေးန ျေးကနသည်ကို ကတွဲ့ရသည်။ အခ ျုိ ွဲ့ကနရ မ ျေးတင်
ပမိျု ွဲ့နယ်အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးမှ တ ေန်ကပျေးအပ်၍၊ အခ ျုိ က
ွဲ့ နရ မ ျေးတင် ရပ်ကက်/ကက ျေးရ အုပ်စ္ုတင်ျေး အစ္ည်ျေးအကေျေး
ကခေါ်ယ

ုျေးံ ပဖတ်က

ကရ က်

နဒသက

တ ေန်ကပျေးခနအ
် ပ်သည်။ အခ ျုိ က
ွဲ့ နရ မ ျေးတင် လက်ရှိအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးမ ျေးမှ အိမ်တိုငရ
်
ထ ျေးကက က်ခံ၍ တ ေန်ကပျေးအပ်သည်ကို ကတွဲ့ရကသ ်လည်ျေး အ

ခနအ
် ပ်ပခင်ျေးရှိ၊ မရှိကို ရှငျေး် လင်ျေးစ္

မသိရှိရကပ။ ကရျေးခ ယ်မှုလုပ်ငန်ျေးစ္ဥ် အ

ုပ
ိ ါသက

ထ ျေးအရ

ငတ
် ိုငျေး် တင် တိက ကသခ ကသ

အခ ိန၊် ကနရ သတ်မှတ်ခ က်မ ျေး မကတွဲ့ရပ၊ ကနရက်အခ န
ိ က
် ပပ င်ျေးလမှုမ ျေးအ ျေး ကကံျုကတွဲ့ရသည်။ ကပပ င်ျေးလကန
ကသ ဥပက မ ျေးနှငအ
် တ က သခံပပည်သမ ျေးမှ အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးကရျေးခ ယ်ပနှငပ
် တ်သက်၍ အသိပည မ ျေးစ္
နည်ျေးပါျေးကနကသျေးသည်ကိုလည်ျေး ကတွဲ့ရသည်။
1

ကကီျေးကကပ်ကရျေးမျေးအဖွဲ့ မှ

ယ်အိမ်စ္အ
ု စ္ုအဖွဲ့မ ျေးအ ျေး စ္ ရင်ျေးပပျုစ္ုရ တင် ပမိျု ွဲ့နယ်အလိုက် ကပပ ျေးပခ ျေးန ျေးကနသည်

ကိုကတွဲ့ရသည်။ ရပ်ကက် သိုမဟုတ် ကက ျေးရ အုပ်စ္ု အုပ်ခ ျုပ်ကရျေး
အပို ခ
် (ခ) တင် “သတ်မှတ်နယ်ကပမတစ္်ခုအတင်ျေး”ဟု ပပ

ုင
ိ ရ
် နည်ျေးဥပက မ ျေးပါ အခန်ျေး (၂)၊ ပု မ
် ၅။

ုထ
ိ
ျေးကသ ကကက င် လမ်ျေးအလိုက် နယ်ကပမသတ်မှတ်

ခ က်ထ ျေး၍ က

င်ရက်သည်ကို ကတွဲ့ ရှိရပပီျေး၊ ရှု ပ်ကထျေးမှုမ ျေးပဖစ္်ကပေါ် ခသည်။ ဤကသိုစ္ ရင်ျေးပပျုစ္ုမှုတင် အခ ျုိ ွဲ့

နယ်ကပမမ ျေး၌

ယ်အိမ်စ္ုမပပည်ပ၊ အခ ိျု ွဲ့နယ်ကပမမ ျေး၌

ယ်အိမ်စ္ထ
ု က် ကက ်လန်သည်ကို ကတွဲ့ ရှိရသည်။

အိမ်တစ္်အိမ်တင် အိမ်ကထ င်စ္ုစ္ ရင်ျေး နှစ္်ခုနင
ှ အ
် ထက်ရှိကသ အိမ်မ ျေးအတက် စ္ ရင်ျေးကက က်ယမှုမှ
ကပပ ျေးစ္

ုျေးံ ပဖတ်ကကပပီျေး၊ မတညီမှုမ ျေး ပဖစ္်ကပေါ် ခသည်။

ယ်အိမ်စ္ုဖွဲ့စ္ည်ျေးပခင်ျေးသည်

ေိေါ

ယ်အိမ်စ္ုကယ
ို ်စ္ ျေး

လှယ် ကရျေးခ ယ်ပနှင် အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးကရျေးခ ယ်ပအထိ အပငင်ျေးပ ျေးမှုမ ျေး ပဖစ္်ကပေါ်ကစ္ခသည်ကို ကတွဲ့ရသည်။ အခ ျုိ ွဲ့
ကသ
မ

ကက ျေးရ အုပ်စ္မ
ု ျေးတင် ကတ င်ယ ကနထိုငသ
် မ ျေးကကက င် မည်သည်ကက ျေးရ အုပ်စ္ုတင် ပါေင်သည်ကို
ုျေးံ ပဖတ်နင
ို ပ် ခင်ျေး၊ အပငင်ျေးပ ျေးပခင်ျေးမ ျေး ပဖစ္်ကပေါ် ခသည်။

ယ်အိမ်စ္ုကိုယ်စ္ ျေးလှယ်

ကရျေးခ ယ်ပအ ျေး

အမ ျေးအ ျေးပဖင်

ရပ်ကက်ဓမမ ရံုမ ျေး၊

ရပ်ကက်/ကက ျေးရ အုပ်စ္ု

အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးရံုျေးမ ျေးနှင် အခ ျုိ ွဲ့ကနရ မ ျေးတင် စ္ သင်ကက င်ျေးမ ျေး၌ က င်ျေးပကရျေးခ ယ်ခကကသည်။ အရပ်ဖက်
အဖွဲ့အစ္ည်ျေးမ ျေးအကနပဖင် အခ ျုိ က
ွဲ့ ရျေးခ ယ်ပမ ျေးတင် ေင်ကရ က်ကလလ ခငမ
် ရပ ပပင်ပမှသ ကလလ ကစ္ ငက် ကည်
ခကကသည်။ ကကီျေးကကပ်ကရျေးအဖွဲ့အမ ျေးစ္ုမှ ကရျေးခ ယ်ပအ ျေး ကကိျုျေးစ္ ျေးက
မှုတစ္်စ္ံုတစ္်ရ ရှိသည်ဟု

င်ရက်ကကသည်ကို ကတွဲ့ရပပီျေး၊ ကျွမ်ျေးက င်

ုန
ိ င
ို က
် သ ်လည်ျေး၊ အထျေးသပဖင် အပငင်ျေးပ ျေးမှုပဖစ္်ကပေါ်လ ပါက

မ ျေးစ္ အခက်အခကတွဲ့ရကလရှိသည်။

ကကီျေးကကပ်ကရျေးအဖွဲ့ မှ

ရပ်ကက်/ကက ျေးရ အုပ်စ္ု

အခ င်ျေးနှငပ
် တ်သက်၍ ဦျေးစ္ ရှငျေး် လင်ျေးပပသည်ကိုကတွဲ့ရသည်။
ကသ အိမ်ကထ င်စ္ုကိုယစ္
် ျေးလှယ်အ ျေးလံုျေးမှ မိမိကိုယ်မိမိ

ုျေးံ ပဖတ်လုပ်ကိုငမ
် ှုတင်
အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးအရည်

ယ်အိမ်စ္ုကိုယ်စ္ ျေးလှယက
် ရျေးခ ယ်ရ တင် ပါေင်

ယ်အိမ်စ္ုကိုယ်စ္ ျေးလှယအ
် ပဖစ္် အ

အတက်တညီစ္ အ

ုပိ ပျုပခင်ျေးမ ျေး တစ္်ခါတစ္်ရံကကံျုကတရ
ွဲ့ ပပီျေး၊ လှုိွဲ့ ေှက်မ

တညီကနပါက မနှုက
ိ ်

ုျေးံ ပဖတ်ရပခင်ျေးတိုအ ျေး ကတွဲ့ရသည်။ ကလလ ကစ္ ငက် ကညက
် သ ကနရ အမ ျေးစ္ုတင် သတ်မှတ်

ထ ျေးကသ

နဒပဖင်

ုပိ ပျုပခင်ျေး၊ အကရ

နဒပပျုကစ္ပခင်ျေး၊ သံုျေးကကိမ်သုျေးံ ခါ

ကဖ င်ပံုစ္ံမ ျေးတင် အမည်စ္ ရင်ျေးကရျေးသင်ျေးပခင်ျေးအ ျေး ကကီျေးကကပ်ကရျေးမျေးမ ျေးမှ လုပ်က

ကတွဲ့ရသည်။ ဤ

င်ကကသည်ကို

ယ်အိမ်စ္ုကိုယ်စ္ ျေးလှယ် ကရျေးခ ယ်ပ၏ အပငင်ျေးပ ျေးမှုမ ျေးတင် ပပင်ပမှ (ဥပမ ကသဇ ရှိသမ ျေး၊

သတင်ျေးမီ ယ
ီ သမ ျေးမ ျေး စ္သည်တိုမှ) ေင်ကရ က်စ္က်ဖက်မှုမ ျေး ရှိသည်ကို ကတွဲ့ရကသ ်လည်ျေး၊ ရ ခိုငန
် င
ိှု ျေး် မည်မျှ
ရှိသည်ကိုမ မကပပ နိင
ု က
် ပ။ အခ ျုိ ွဲ့ကနရ မ ျေးတင် ပမိျု ွဲ့နယ်အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးထံ အ

ုျေးံ အပဖတ်ခံယသည်မ ျေးလည်ျေး

ရှိခသည်။
ယ်အိမ်စ္ုကိုယ်စ္ ျေးလှယ်မ ျေးမှ အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးအ ုပိ ပျုကရျေးခ ယ်ရ တင် မ

ယ်စ္ည်ျေးရံုျေးမှုမ ျေးအ ျေး အခ ျုိ ွဲ့ကနရ

မ ျေးတင် ကတွဲ့ရကသ ်လည်ျေး၊ အခ ျုိ ွဲ့ကသ ရပ်ကက်/ကက ျေးရ အုပ်စ္ုမ ျေးတင် မည်သည်စ္ည်ျေးရံုျေးမှုမှ မရှိခသည်ကို
ကတွဲ့ရသည်။ အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးအမ ျေးစ္ုအ ျေး သက်

ုင
ိ ရ
်
ရပ်ကက်/ကက ျေးရ အုပ်စ္ုတင် ကရျေးခ ယ်ကကကသ ်လည်ျေး၊
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လပမိျု ွဲ့နယ်၊ က န်စ္စ္်သ ျေးရပ်ကက်၏ အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးကရျေးခ ယ်ပအ ျေး ပမိျု ွဲ့နယ်အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးရံုျေးတင် က င်ျေးပ
ပပျုလုပ်ခသည်ကိုကတွဲ့ရသည်။ (ရပ်ကက်ကနပပည်သမ ျေးအ ျေး ကမျေးပမန်ျေးခ က်မ ျေးအရ အပငင်ျေးပ ျေးမှုမပဖစ္်ကပေါ်ကစ္ရန်
ဤသိုပပျုလုပ်ရသည်ဟု ကပဖကက ျေးသည်။)
လှုိွဲ့ ေှက်
အ

ယ်အိမ်စ္ုကယ
ို ်စ္ ျေးလှယ်မ ျေးမှ အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးအ

ုပိ ပျုသမ ျေးအ ျေး

နဒမကပျေးရ တင် ၄င်ျေးတို၏အမည်မ ျေးအ ျေး မှ ျေးယင်ျေးကပျေးခမှုမ ျေး ကကံျုခသည်။ မည်နစ္
ှ ်ခု၊ သံုျေးခုရှိကသ

ုပိ ပျုသမ ျေးအ ျေး မကပျေးရ တင် အမည်နစ္
ှ ်မ ိျုျေး၊ သံုျေးမ ိျုျေးကရျေးကကသည်ကိုကတွဲ့ရကသ ်လည်ျေး အပငင်ျေးပ ျေးမှုပဖစ္်ကပေါ်

ခသည်ကို မကတွဲ့ ရှိရကပ။ ပချေးတိုငျေး် နှင် ဧရ ေတီတိုငျေး် က သကကီျေးမှ သီျေးပခ ျေးသတင်ျေးကပျေးပိခ
ု က်မ ျေးအရ အခ ျုိ က
ွဲ့ နရ
မ ျေးတင် အပငင်ျေးပ ျေးမှုမ ျေးကကက င် ကရျေးကက က်ပအ ျေး

က်လက်မပပျုလုပ်နင
ို ပ
် ၊ ရပ်တနခ
် ရသည်ဟု သတင်ျေး

ကပျေးပိုပခင်ျေးမ ျေး ရှိခသည်။
ယ်အိမ်စ္ုကိုယ်စ္ ျေးလှယက
် ရျေးခ ယ်ပမ ျေးနှင်

ရပ်ကက်/ကက ျေးရ အုပ်စ္ု

အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးကရျေးခ ယ်ပမ ျေးတင်

က သခံပပည်သမ ျေးမှ အမ ျေးစ္ုမှ စ္ိတ်ေင်တစ္ ျေးပျေးကပါင်ျေးလိုစ္ိတ်ရှိကကသည်ကို ကတွဲ့ရသည်။

ပဏ မအကကံပပျုတင်ပပခ က်မ ျေး
၁။

ဖွဲ့စ္ည်ျေးပံုအကပခခံဥပက တင် နိင
ု င
် က
ံ တ ်အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးနှငပ
် တ်သက်၍ ပပည်ကထ င်စ္ုလွှတ်ကတ ်သုိ

တိုက်ရု ိက်တ ေန်ခံရကသ နိင
ု င
် က
ံ တ ်သမမတအကနပဖင် ပပည်ထကရျေးေန်ကကီျေးဌ န၊ ပပည်ကထ င်စ္ုေန်ကကီျေးအ ျေး
ကရျေးခ ယ်အ

ုပိ ပျုနိင
ု ခ
် ငရ
် ှိရန် အကကံပပျုပါသည်။

၂။

ဖွဲ့စ္ည်ျေးပံုအကပခခံဥပက တင် တိုငျေး် က သကကီျေး သိုမဟုတ် ပပည်နယ်အကထကထအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဦျေးစ္ီျေးဌ နအ ျေး

သက်

ုင
ိ ရ
် တိုငျေး် က သကကီျေး သိုမဟုတ် ပပည်နယ်အစ္ိျေးု ရ (ကနပပည်ကတ ်ကက င်စ္ီအပါအေင်) ၏

အုပ်ခ ျုပ်မှုကအ က်သုိ ပပည်ထကရျေးေန်ကကီျေးဌ န၏ လုပ်ငန်ျေးစ္ဥ်မ ျေးနှငအ
် ညီ ထ ျေးရှိရန် အကကံပပျုပါသည်။
၃။

ဖွဲ့စ္ည်ျေးပံုအကပခခံဥပက အရ ခရိုငအ
်

တ ေန်ကပျေးက

ငန
် င
ှ ် ပမိျု ွဲ့နယ်အ

ငတ
် ို၏အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးကို နိင
ု င
် ေ
ံ န်ထမ်ျေးမ ျေးအ ျေး

င်ရက်ကစ္ရ တင်1 ရပ်ကက် သိုမဟုတ် ကက ျေးရ အုပ်စ္ု အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးမ ျေးမှတစ္်

အရည်အခ င်ျေး ပပည်မီ၍
ှ ၊ သက်တမ်ျေးတစ္်ကကိမ် အနည်ျေး

ုျေးံ တ ေန်ထမ်ျေးက

င်ခပပီျေးပဖစ္်ကသ

အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးမ ျေးအ ျေး နိင
ု င
် ေန်
ံ ထမ်ျေးအပဖစ္် ဦျေးစ္ ျေးကပျေး ကရျေးခ ယ်ခနအ
် ပ်ရန် အကကံပပျုပါသည်။

1

ဖွဲ့စ္ည်ျေးပံုအကပခခံဥပက ပု မ
် (၂၈၈)

3

င်

၄။

ပပည်သလထုနင
ှ ် အရပ်ဖက်လမှုအဖွဲ့အစ္ည်ျေးမ ျေး၏ သက

ထ ျေးအသံအ ျေး ရယ၍၊ ရပ်ကက် သိုမဟုတ်

ကက ျေးရ အုပ်စ္ုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပက ၊ နည်ျေးဥပက မ ျေးအ ျေး လွှတ်ကတ ်တင် က
၅။

ျေးကနျေး၊ ပပင်

င်သငသ
် ည်။

လတ်တကလ အ ျေးပဖင် ပပည်သလထု၏ ပျေးကပါင်ျေးပါေင်မှုရှိကစ္ရန် ကကီျေးကကပ်ကရျေးမျေးဖွဲ့စ္ည်ျေးပခင်ျေး၊ အုပ်ခ ျုပ်

ကရျေးမျေးကရျေးခ ယ်သည်ကနရက်နင
ှ ် လွှကပပ င်ျေးကပျေးအပ်ပခင်ျေးတိအ
ု ျေး ပိုမိုတိက စ္ သတ်မှတ်ကပျေးသငသ
် ည်။
၆။

ကကီျေးကကပ်ကရျေးမျေးအဖွဲ့အ ျေး ခနအ
် ပ်ရ တင် ရပ်ကက်/ကက ျေးရ အုပ်စ္ုအတင်ျေးရှိ အိမ်ကထ င်စ္ုေင်တစ္်ဦျေးစ္ီ

အ ျေး အစ္ည်ျေးအကေျေးကခေါ်ယ၍ အတည်ပပျုခနအ
် ပ်သငသ
် ည်။
၇။

အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးကရျေးခ ယ်ပအတက် တ ေန်ခံ၍

ုျေးံ ပဖတ်လပ
ု ်ကိုငန
် င
ို ရ
် န် ကကီျေးကကပ်ကရျေးမျေးအဖွဲ့အ ျေး

ပိုမိုထိကရ က်ကသ လုပ်ပိုငခ
် ငမ
် ျေးကို ဥပက သတ်မှတ်၍ ကပျေးအပ်သငသ
် ည်။
၈။

ရပ်ကက်/ကက ျေးရ အုပ်စ္ု အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးကရျေးခ ယ်ပအတက် ကရျေးကက က်ပကုနက
် စ္ရိတ်အ ျေး

နိင
ု င
် က
ံ တ ်အစ္ိုျေးရမှ သတ်မှတ်ကပျေးပခင်ျေး၊ အမ ျေးတတ်နင
ို က
် သ ပမ ဏအ ျေး ရပ်ကက်/ကက ျေးရ ကန ပပည်သမ ျေးထံမှ
အညီအမျှကက က်ခံပခင်ျေး စ္သည်တိုပဖင် ပိုမိုကက င်ျေးမန်ကသ က သနတရကရျေးကက က်ပမ ျေး
က

င်ရက်ကပျေးသငသ
် ည်။ (က သခံပပည်သမ ျေးအ ျေး လတ်လပ်စ္ ယှဥ်ပပိျုင်ကစ္၍ ကရျေးကက က်ခံပဖစ္်ကသ

အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးအ
သည်ပံုစ္ံမ ိျုျေး က
၉။

ုပိ ပျုသအကနပဖင် တင်ပပကငပမ ဏတစ္်ခုထ ျေးရှိ၍ အနိင
ု ရ
် ကသ အခါ ပပန်လည်ထုတက
် ပျေး
င်ရက်သငသ
် ည်။)

ပိုမိုကက င်ျေးမန်ကသ က သနတရကရျေးကက က်ပမ ျေး ပဖစ္်ကပေါ်လ ကစ္ရန် ပိုမိုလက်ကတွဲ့က ကသ

ကရျေးကက က်ပစ္နစ္်တစ္်ခုအ ျေး တည်က

က်သ ျေးသငသ
် ည်။ (ဥပမ ကရျေးကက က်ပကုနက
် စ္ရိတ်

လံုကလ က်မှုရှိပါက အသက် ၁၈ နှစ္်ပပည်ပပီျေးသတိုငျေး် (သိုမဟုတ်) အိမ်ကထ င်စ္ုကိုယ်စ္ ျေးလှယ်မှ
အ

ုပိ ပျုယှဥ်ပပိျုင်သအ ျေး တိုက်ရု ိက်မကပျေးပိုငခ
် ငသ
် ည် ပိုမိုရု ိျေးရှငျေး် ပပီျေး၊ လက်ကတွဲ့
ယ်အိမ်စ္ုကိုယ်စ္ ျေးလှယက
် ရျေးခ ယ်ပခင်ျေးအ

ငတ
် စ္်ခုအ ျေး ကလ ခ နိင
ု မ
် ည်ပဖစ္်သည်။) နိင
ု င
် က
ံ ရျေးပါတီမ ျေး၊

အကတွဲ့အကကံျုရှိ ကရျေးကက က်ပကက ်မရှငေ
် န်ထမ်ျေးမ ျေး၊ ကကီျေးကကပ်ကရျေးမျေးမ ျေး၊ အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးမ ျေးနှင် က သခံ
မ

နဒရှင် ပပည်သမ ျေးပါေင်ကသ ကဏ္ဍစ္ံုမှ ပါေင်ပတ်သက်သမ ျေးစ္ုကပါင်ျေး၍ ပိုမိုကက င်ျေးမန်ကသ

ဥပက မက

င်မ ျေးနှင် ကရျေးကက က်ပလုပ်ငန်ျေးစ္ဥ်မ ျေးအ ျေး ကဖ ်က

၁၀။

နဒရှငမ
် ျေးအ ျေး ဥပက ၊ နည်ျေးဥပက မ ျေးအပါအေင် လံုကလ က်ကသ ၊ ပိုမိုတိက ကသခ သည်

မ

င်သငသ
် ည်။

သတင်ျေးအခ က်အလက်မ ျေး၊ အသိပည မ ျေးအ ျေး ကကိျုတင်အခ ိနယ
် ၍ ပဖနက
် ေကပျေးသငသ
် ည်။
၁၁။

လွှတ်ကတ ် ုင
ိ ရ
် အကထကထကရျေးကက က်ပမ ျေးကသို က သနတရကရျေးကက က်ပမ ျေးအ ျေး

တရ ျေးေင်အသိအမှတ်ပပျုကသ

က်မလိုက်သည် ကလလ ကစ္ ငက် ကည်သမ ျေးအ ျေး ဖိတ်ကခေါ်သငသ
် ည်။ အ

4

ုပ
ိ ါ

ကလလ ကစ္ ငက် ကည်သမ ျေးအ ျေး ကကီျေးကကပ်ကရျေးမျေးအဖွဲ့ မှ အသိအမှတ်ပပျုနိင
ု ရ
် န် လုပ်ငန်ျေးစ္ဥ်မ ျေး
ခ မှတထ
် ျေးသငသ
် ည်။
၁၂။

အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးကရျေးကက က်ပမှ အနိင
ု ရ
် သမ ျေးအ ျေး သတ်မှတ်အရည်အခ င်ျေးနှငပ် ပည်စ္ံုပါက

အမှနတ
် ကယ် ခနအ
် ပ်တ ေန်ကပျေးအပ်ရန် ဥပက တင် တိတိက က ပပ
၁၃။

သက်

ုထ
ိ
ျေးသငသ
် ည်။

ုင
ိ ရ
် ပမိျု ွဲ့နယ်မ ျေးရှိ ကရျေးကက က်ခံ ရပ်ကက်/ကက ျေးရ အုပ်စ္ု အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးမ ျေးအ ျေး

ခရိုငအ
် ုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးမ ျေးမှမဟုတပ
် ၊ ပမိျု ွဲ့နယ်အကထကထအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးမှ အတည်ပပျုကပျေးက တိုငျေး် က သကကီျေး၊
ပပည်နယ်အစ္ိုျေးရမှ အ
၁၄။

ုပ
ိ ါစ္ ရင်ျေးအ ျေး အမ ျေးပပည်သသို ထုတ်ပပန်ကကကပင သငသ
် ည်။

ကက င်ျေးမန်ကသ အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးလုပ်ငန်ျေးစ္ဥ်အတက် ကအ က်ပါ အဓိကအကပခခံမ (၅) ခ က်နင
ှ ်

ပပည်စ္ံုကစ္ရန် ကလလ ကဖ ်က

င်သငသ
် ည်။

1. ထိကရ က်မှုရှိပခင်ျေးနှင် စ္မ်ျေးက

င်ရည်ပပည်ေမှုရှိပခင်ျေး

2. ပငလ
် င်ျေးပမင်သ မှုရှိပခင်ျေးနှင် တရ ျေးဥပက စ္ိုျေးမိုျေးမှုရှိပခင်ျေး
3. တ ေန်ယမှု/တ ေန်ခံမှုရှိပခင်ျေး
4. ပပည်သမ ျေးပျေးကပါင်ျေးပါေင်မှုရှိပခင်ျေး
5. မျှတမှုရှိပခင်ျေး
၁၅။
နဒသက

ရပ်ကက်/ကက ျေးရ အုပ်ခ ျုပ် ကရျေးမျေး၏ တ ေန်ေတတရ ျေးမ ျေးတင် က သခံပပည်သမ ျေး၏
ထ ျေးမ ျေး၊ အခက်အခမ ျေးအ ျေး သက်

ုင
ိ ရ
် အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမ ျေးထံသုိ တင်ပပပိုငခ
် ငမ
် ျေးအ ျေး

ပိုမိုထည်သင်ျေးသငသ
် ည်။
၁၆။

ရပ်ကက်/ကက ျေးရ အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးမ ျေးနှငပ
် တ်သက်၍ အဂတိလိုက်စ္ ျေးပခင်ျေး၊ ပပစ္်မှုက ျေးလန်ပခင်ျေး စ္သည်

ေတတရ ျေးကဖ က်ဖ က်မှုမ ျေးအတက် ဥပက မ ျေးတင် ပပစ္် ဏ်မ ျေးထည်သင်ျေးထ ျေးသငသ
် ည်။

မိမိတိုအဖွဲ့အကနပဖင် Election Education and Observation Partners (EEOP) ကန်ယက်မှ မိတ်ဖက်အဖွဲ့
အစ္ည်ျေးအခ ျုိ ွဲ့ နှင် က

ျေးကနျေးခ က်မ ျေးအရ ရပ်/ကက ျေး အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေး မ ျေးနှင် ပတ်သက်၍ ပိုမိုက ယ်ပပနစ္
်
သိရှိ

န ျေးလည်ပပီျေး၊ ကက င်ျေးမန်ပပည်စ္ံုစ္ အစ္ီရင်ခံ တင်ပပနိင
ု ရ
် န်အတက် ပပည်နယ်/တိုငျေး် က သကကီျေးမ ျေး၏ ပမိျု ွဲ့နယ်မ ျေးရှိ
အကပခအကနမ ျေးကို စ္ုစ္ည်ျေးတင်ပပသ ျေးမည်ပဖစ္်သည်။
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